
Mobilt underhåll

Tillgänglighet och kostnadseffektivitet är 
avgörande för våra kunder. När ett fordon i trafik 
skadas krävs snabba insatser. Euromaint Rail 
erbjuder mobilt underhåll längs spåret eller på 
plats hos kunden.

Mobilt underhåll 
för högre 
tillgänglighet 



Euromaint erbjuder kvalificerat tekniskt underhåll som tillgodoser kundernas behov av väl fungerande fordons-
flottor. Bolagets tjänster och produkter säkrar tillförlitligheten och livslängden för spårburna fordon såsom 
godsvagnar och passagerartåg samt lok och arbetsmaskiner.
www.euromaint.com

Mobila serviceteam 
avhjälper skador snabbt 
och effektivt
Fel som stoppar tågtrafiken är mycket kostsamma 
och resurskrävande – oavsett om det handlar om 
ett fullsatt persontåg eller ett långt godståg med 
last. När stoppet orsakas av fel i fordonet rycker 
Euromaint Rails mobila serviceteam ut. Vi utför 
akuta reparationer av alla typer av spårburna fordon 
i trafik, såväl person- och godståg som fordon för 
ban- och kontaktledningsarbeten.

Omlastning, alternativa transporter, stillestånd och förflytt-
ning av fordonet till verkstad innebär höga kostnader och 
stillestånd. Mycket är därför vunnet om ett stoppande fel kan 
avhjälpas redan ute på linjen eller på plats hos kunden. Ju 
snabbare felet kan åtgärdas, desto fortare kommer trafiken 
igång igen och desto mindre blir förseningarna. 

Mobila underhållsinsatser som håller           
trafiken igång
I mer än 30 år har Euromaint Rail erbjudit mobila serviceteam 
för akuta reparationer av fordon i trafik. Det kan handla om 
allt från komfortrelaterade underhållsinsatser till bärgning. 
För exempelvis bromsundersökning i fält har Euromaint Rail 
en unik, egenutvecklad lösning som gör att vi snabbt får ut 
fordonen i trafik igen. Våra mobila serviceteam utför även 
förebyggande underhåll när verkstadsbesök bedöms som för 
tidskrävande och kostsamma. 

Insatserna inom mobilt underhåll         
omfattar bland annat:
•	 Förebyggande underhåll

•	 Avhjälpande underhåll vid skador

•	 Bärgning och röjning

•	 Byten av hjulaxlar

•	 Bromsundersökning

Serviceteam med kapacitet för olika typer                     
av underhåll
Till sin hjälp har Euromaint Rails serviceteam flera typer av 
servicefordon för mobilt underhåll: 
•	 Våra	mindre	servicebilar	är	utrustade	för	att	vi	bland	annat	
ska kunna utföra byte av buffertar, bromsblock, fjädrar och 
hjul, samt genomföra mindre svetsarbeten och bromsunder-
sökningar.
•	 Våra	tunga	servicebilar	är	t	ex	utrustade	för	byte	av	hjulax-
lar i fält. Godset behöver inte lossas och lastas om vilket inne-
bär stora besparingar då man slipper såväl alternativa trans-
porter som stora förseningar. Våra tunga servicebilar används 
också vid röjning, t ex när ett urspårat fordon ska lyftas tillbaka 
på spåret för att kunna tas till uppställningsplats för reparation 
eller närmaste verkstad för mer omfattande reparationsinsat-
ser.
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Vill du veta mer? 
Kontakta:
Johannes Kandell
Tel: 073-920 07 04
e-post: johannes.kandell@euromaint.com
Läs mer om mobilt underhåll på www.euromaint.com


